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Obra na Ponte do Rio Iguaçu
é retomada pela Comec
COMEC INTEGRA GRUPO QUE VAI
PROPOR AÇÕES PARA A RETOMADA
ECONÔMICA PÓS-COVID-19

72 NOVOS ABRIGOS PARA PONTOS DE
ÔNIBUS SÃO ENTREGUES PARA
MUNICÍPIOS DA RMC

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Vencemos metade de um ano totalmente atípico em nossas vidas, o que nos
exigiu uma rápida reflexão e adaptação na forma de trabalhar e até mesmo
viver. Felizmente superamos este período na Comec, mais uma vez, com
importantes conquistas para a RMC. Seja presencialmente ou em home office,
não paramos nossas atividades e no mês de junho retomamos obras ainda
paralisadas, entregamos novos abrigos para pontos de ônibs e enfrentamos o
grande desafio do transporte coletivo neste período de pandemia. Nos
adaptamos, inovamos e continuamos nosso trabalho e compromisso com a
população e o desenvolvimento da nossa Região. Muito obrigado!

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Projetos aprovados pela SEDU/Paranacidade
levam qualidade de vida aos Municípios
As 1.297 ações em andamento desde 1º de janeiro de
2019 até 20 de junho de 2020, com o investimento de
R$ 1.002.959.015,18 em Municípios de todas as regiões
do Paraná, revelam a intensidade dos trabalhos da
Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas (SEDU) e do Serviço Social Autônomo
(Paranacidade, vinculado à SEDU), na liberação e
operação de recursos do Tesouro do Estado, em
Transferências Voluntárias, ou via Sistema de
Financiamento aos Municípios (SFM).
“A diretriz do governador Ratinho Junior é para a
realização de obras e aquisições de equipamentos e
serviços com potencial de promover mais qualidade de
vida à população. São intervenções com a capacidade
de transformar um Bairro, uma Cidade e, até, impactar a
economia de uma Região”, afirma o secretário da
SEDU, João Carlos Ortega.
A obra, em dois lotes, inclui terraplenagem,
implantação de base e sub-base, drenagem, meio-fio e
sarjeta, o revestimento, paisagismo e urbanismo e
sinalização de trânsito. O primeiro lote, no valor de R$
2,44 milhões, com 37% já executado, tem previsão de
conclusão para o próximo mês de outubro.
O segundo lote, no valor de R$ 4,182 milhões, deverá
ser entregue para uso da população até o fim de
dezembro deste ano. “São projetos completos que
incorporam, além da pavimentação, os conceitos de
sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, da
destinação correta das águas pluviais; que garantem
espaços seguros para o trânsito de pedestres; oferecem
conforto aos usuários e melhoram, junto aos moradores,
a sensação de pertencimento. Intervenções como essa
são transformadoras”, explica Ortega. Outros projetos

aprovados pela SEDU, levam outros tipos de benefícios à
população. É o caso do Terminal do Aeroporto de
Cascavel e dos Terminais Rodoviários de Francisco
Beltrão, Toledo e Umuarama. Todos com capacidade para
impulsionar as Economias Regionais. Ou, ainda, do
Viaduto em Dois Vizinhos, para melhorar o transporte de
cargas e de passageiros; do Posto de Saúde em Palmas;
da Escola, em Farol; dos Barracões Industriais, em
construção no momento em onze Municípios e também
do Parque Municipal em Ponta Grossa. “Os objetivos são
promover o turismo, melhorar o transporte, dar condições
para que a economia se fortaleça e, assim, transformar a
vida das pessoas”, enfatiza Ortega. A ação da SEDU
beneficia os Municípios também com recursos para a
aquisição de serviços e equipamentos de manutenção
rodoviária, informática e mobiliário para Escolas e Postos
de Saúde. Do total de R$ 1.002.959.015,18, pouco mais
de R$ 426 milhões são de recursos do Tesouro do Estado.
Os restantes R$ 576,9 milhões foram viabilizados pelo
Sistema de Financiamento aos Municípios.

Fonte: Sedu

Prevista para Copa, obra da Ponte sobre
o Rio Iguaçu é retomada pela Comec
O Governo do Estado retomou a quinta obra prevista
para a Copa do Mundo de 2014, a Ponte sobre o Rio
Iguaçu, em São José dos Pinhais. Realizada pela Comec
a ela será uma continuação da Avenida Senador
Salgado Filho, ligando o município com a região do
Uberaba, em Curitiba, sem a necessidade de
interferência do trafego na Avenida Comendador
Franco, como ocorre hoje. Quando totalmente
implementada, funcionará como uma marginal da
Comendador Franco, e trará mais segurança aos que
desejam acessar o Parque São José.
DINÂMICA - Segundo o presidente da Comec, Gilson
Santos, sua conclusão dará uma outra dinâmica para a
região. “Esta ponte e demais obras que estamos
realizando na região, deveriam ter sido um grande
legado deixado pela Copa do Mundo de 2014.
Infelizmente sabemos que o histórico não foi muito
positivo, mas sua conclusão com certeza será um
grande legado deixado por esta gestão”, afirma Santos.
“O conjunto de intervenções realizadas dará uma outra
dinâmica para toda a mobilidade da região e a
população poderá desfrutar de um sistema conectado e
funcional”, destacou o presidente da Comec. O valor
investido para sua conclusão é de R$430.016,31 e
deverá ficar pronta em aproximadamente 6 meses.
Outras 4 obras de mobilidade urbana são realizadas
pela Comec na região de São José dos Pinhais.
AVENIDA DAS AMÉRICAS - Primeira das obras
retomadas por esta gestão, a requalificação da Av. das
Américas é a continuação da Av. Marechal Floriano
Peixoto, de Curitiba. Sua conclusão permitirá a
utilização completa da canaleta de ônibus ligando os
terminais do Boqueirão e de Pinhais. Em fase final,

faltam apenas a conclusão de calçadas e sinalização.
RUA ARAPONGAS - A trincheira da Rua Arapongas é
uma das maiores obras em andamento e permitirá o
rápido acesso do bairro Afonso Pena ao Centro de São
José dos Pinhais, descongestionando o tráfego na Rua
São José. O cronograma da obra segue conforme
estabelecido e deverá ser concluído em outubro.
RUA MARINGÁ - A conclusão das calçadas no
cruzamento da Avenida das Torres com a Rua Maringá
trará mais segurança aos pedestres que transitam pela
região, com conclusão ainda no mês de julho.
AVENIDA RUI BARBOSA - Considerada uma das mais
emblemáticas obras deixadas pela Copa de 2014, o
fechamento do vão no cruzamento da Avenida Rui
Barbosa com a Avenida Comendador Franco criará duas
pistas adicionais na avenida principal, desafogando o
trafego na chegada da BR-376 e saída do aeroporto
Afonso Pena. Sua conclusão deverá ocorrer em 4 meses.

72 novos abrigos para pontos de ônibus
são entregues pela Comec na RMC
A Comec realizou a entrega de 72 novos abrigos para
pontos de ônibus em cidades da Região Metropolitana
de Curitiba. No total, dos 660 abrigos adquiridos pelo
Governo do Estado, 204 já foram entregues aos
municípios da Lapa, Campo do Tenente, Piên, Rio
Negro, Quitandinha, Mandirituba, Tunas do Paraná e,
na última semana, Agudos do Sul, Adrianópolis, Dr.
Ulysses, Cerro Azul e Tijucas do Sul. R$ 3,2 milhões
serão investidos na ação que, segundo o presidente da
Comec Gilson Santos, “busca trazer mais comodidade e
segurança aos usuários do Transporte Coletivo da
Região
Metropolitana
de
Curitiba”.

Santos destaca ainda que os abrigos terão um
importante papel na segurança dos usuários. Isso
porque através de uma parceria com a Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Paraná, os abrigos,
que são numerados, serão georeferenciados e
cadastrados pela polícia, servindo também como ponto
de referência em casos de acionamento das Polícias
Militares ou Guardas Municipais. “É uma ação simples,
mas inovadora. Demonstra uma gestão que busca por
soluções que tragam mais comodidade e segurança
para aquelas pessoas que mais precisam. Orientação do
nosso governador Carlos Massa Ratinho Junior”.

Comec integra grupo que vai propor ações
para a retomada econômica pós-Covid-19
O governador Carlos Massa Ratinho Junior instituiu um
grupo de trabalho que ficará encarregado de criar ações
estratégias
para
recuperação,
crescimento
e
desenvolvimento econômico do Paraná pós-Covid-19, e
a Comec integra este grupo propondo ações para a
Região Metropolitana de Curitiba. Em reunião com
representantes de diversos órgãos do Estado, o
presidente da Comec Gilson Santos, expôs as propostas
da Autarquia que envolvem obras estruturantes, revisão
de legislações e ações para o Transporte Coletivo. “São
3 eixos que buscam fomentar investimentos na região,

gerar empregos e manter o transporte coletivo criando
ainda um programa social para a população”, destacou
Santos. Ratinho Junior explicou que a intenção do
grupo é encontrar respostas e soluções para os
impactos relacionados à pandemia de coronavírus. As
diretrizes, destacou, serão baseadas em assuntos
econômicos, desenvolvimento social e eficiência na
gestão. “Precisamos mapear e encontrar soluções que
ajudem o Paraná a sair mais rapidamente da crise,
criando oportunidades de emprego e geração de renda
para a população”, avaliou.

05 de Junho - Dia Mundial do Meio Ambiente
"Dia 05 de Junho é comemorado o Dia Mundial do
Meio Ambiente e um importante momento para nós,
gestores públicos, prestarmos contas de tudo que
temos feito para proteger esse bem imaterial tão
importante para a humanidade.
E esse continuo desafio se dá agora em um momento
de grande instabilidade, muitas delas geradas
exatamente por um desequilíbrio ambiental, como é o
caso da estiagem que nosso Estado enfrenta e até
mesmo a questão do Coronavírus, supostamente
iniciada pelo consumo desregulado de animais
silvestres em mercados chineses. Duas questões que
demonstram como precisamos rever alguns hábitos e
que o Meio Ambiente, quando em desequilíbrio, tem
poder implacável gerando consequências incalculáveis,
inclusive de proporções mundiais.
Na Comec, as questões ambientais estão diretamente
relacionadas com as atividades que desenvolvemos,
pois temos como função o controle do uso e ocupação
do solo nas áreas de manancial, assim como a
promoção do desenvolvimento socioeconômico e
ambiental de toda a Região Metropolitana de Curitiba.
Especificamente no controle do uso e da ocupação do
solo, mesmo em períodos de pandemia, temos
continuado nosso trabalho normalmente, possibilitado,
em especial, pela implementação do protocolo 100%
digital, feito por esta gestão durante o ano de 2019.
Desta forma, mesmo suspendendo os atendimentos
presenciais na sede da autarquia, continuamos
recebendo, avaliando e retornando processos dos mais
diversos municípios da RMC. Desde o início deste ano,
303 processos foram avaliados. Em 2019 batemos um
recorde, foram 927 processos. Um trabalho
fundamental para a garantia de um crescimento
planejado e ordenado das nossas cidades e,
consequentemente, da preservação de áreas de
proteção ambiental e mananciais. Quando falamos em
planejamento ordenado das cidades, não podemos
deixar de lembrar do Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado – PDUI, da Região Metropolitana de

Curitiba, em fase final de contratação pela Comec. O
PDUI é um instrumento legal de planejamento que
estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o
desenvolvimento urbano das cidades pelos próximos 10
anos, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as
condições de vida da população metropolitana. Ele
abrange áreas como mobilidade urbana e regional, uso e
ocupação do solo, meio ambiente e proteção dos
mananciais de água, saneamento básico e resíduos
sólidos, desenvolvimento socioeconômico sustentável e
habitação de interesse social, e será, sem sombra de
dúvidas, um importante legado desta gestão para o
desenvolvimento da nossa região, absorvendo de forma
direta e responsável questões ambientais que a envolvem.
A fiscalização do cumprimento destas diretrizes é
realizada pelas Câmaras Técnicas, Conselhos e Grupos de
trabalho também coordenados pela Comec e com a
participação de diversos órgãos como IAT, Sanepar,
Emater, DER, Prefeituras, entre outros. Em 2019 foram
mais de 31 reuniões realizadas para analise de processos
com deliberações e manifestações diversas e em 2020 já
realizamos 7 reuniões com este propósito. Um trabalho
contínuo de análise e controle da nossa Região
Metropolitana. Todo este trabalho, de forma integrada,
traz benefícios diretos ao Meio Ambiente e
consequentemente para toda a nossa comunidade.
Felizmente a Região Metropolitana pode se orgulhar de
ter se desenvolvido ao longo dos anos de forma
organizada e planejada, preservando o Meio Ambiente e
garantindo o desenvolvimento social. E muito disso teve a
participação da Comec.
O que cabe a nós, gestores, e a mim, nesse momento,
como presidente desta Autarquia, é o compromisso de
continuarmos prestando este importante trabalho para a
sociedade, de forma séria e responsável, e de garantir que
ele possa ser estruturado e fundamentado para o futuro
das nossas cidades. Onde sempre deve estar o nosso
olhar".
Gilson Santos

Almirante Tamandaré ganha
integração temporal entre linhas

Reunião busca conciliar operação de
ônibus e obras na Rod. dos Minérios

A Comec implantou uma nova integração temporal no
transporte coletivo de Almirante Tamandaré. A mudança
ocorreu nas linhas A31 – JD GRAZIELA, A32 – V.PRADO e
A18 – TAMANDARÉ/CABRAL e permite que os usuários
troquem de uma linha para a outra sem a necessidade de
pagar uma nova tarifa. A integração ocorrerá apenas com a
utilização do Cartão Metrocard. Ao embarcar nas linhas e
passar o cartão na catraca, o usuário terá 60 minutos de
tolerância para realizar o embarque na linha de sentido
contrário sem ser cobrado. O local para transferência de
linhas será na Av. Francisco Kruger, 2371, em ambos os
sentidos (Bairro – centro ou centro – bairro).

A Comec recebeu neste mês representantes da empresa
Viação do Sul, Departamento de Estradas de Rodagem DER e OEC – empresa responsável pela obra na Rodovia
dos Minérios, buscando diminuir os impactos que a obra
tem causado no atendimento do Transporte Coletivo na
região. Único acesso aos municípios de Itaperuçu e Rio
Branco do Sul, a rodovia vem sofrendo bloqueios pontuais
que têm causado atrasos e transtornos aos usuários que
precisam utilizar as linhas que passam pela região, muitas
sem opção de desvios. A ideia é que os três órgãos possam
alinhar ações evitando que estes bloqueios ocorram, ao
menos, em horários de pico.

Comec, URBS e ACP debatem horário
de funcionamento do comércio

Comec debate transporte coletivo com
prefeitos da RMC

O presidente da Comec Gilson Santos, participou de uma
reunião virtual com a participação de integrantes da URBs,
Secretaria de Transito de Curitiba – Setran e Associação
Comercial do Paraná – ACP, para debater a operação do
Transporte Coletivo em Curitiba e Região Metropolitana. O
encontro foi convocado pela Comec e URBS com o
objetivo de reforçar a necessidade de que o comercio atue
em horários diferenciados, evitando assim maior volume de
usuários no transporte coletivo nos horários de pico.
Segundo Santos, “apesar da ACP ter feito a recomendação
aos comerciantes, vemos que poucos aderiram ao pedido
e isso tem gerado um grande problema com a
concentração de usuários nos horários de pico”.

Promovida pela Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Curitiba (Assomec), a Comec participou
de uma reunião para debater a operação do Transporte
Coletivo na Região Metropolitana. Este já é o terceiro
encontro virtual promovido pela instituição com a
participação da Comec para debater ações de
enfrentamento ao Coronavírus na Região, desde o início da
pandemia. Durante o encontro, Santos apresentou as
ações que vem sendo realizadas pela autarquia no âmbito
do transporte, ouviu sugestões dos prefeitos, prefeitas e
demais representantes e ressaltou em sua fala a
importância de que usuários utilizem o transporte coletivo
em horários alternativos.

RMC concentra os maiores produtores da
tangerina ponkan do Brasil
Com a chegada do inverno, além do tradicional pinhão,
semente amplamente consumida entre paranaenses,
catarinenses e gaúchos, uma fruta também rouba as
atenções e aromas por onde passa. A Ponkan.
Com safra no Brasil concentrada entre os meses de
maio e agosto, a Ponkan é também uma importante
cultura para os municípios da Região Metropolitana de
Curitiba, localizados especialmente no Vale do Ribeira,
onde é produzida 75% de toda a tangerina Ponkan do
Estado do Paraná e onde está localizado o município de
Cerro Azul, que individualmente é o maior produtor de
tangerinas do Brasil, com 10% da produção nacional. A
cultura da Ponkan chega a ser responsável por 90% da
renda oriunda da agricultura no município. Além da
fruta in natura, novas técnicas foram sendo agregadas

permitindo que hoje ela possa ser comercializada em
forma de suco, agregando valor ao produto de mais de
600%, e na extração de óleos essenciais obtidos com a
sua casca, resultante de parcerias entre cooperativas
locais, indústrias de cosméticos. Tal transformação tem
também um papel importante na diminuição do êxodo
rural entre jovens, que hoje já encontram na agricultura
familiar uma opção de renda e oportunidades na região.
O presidente da Comec Gilson Santos, destaca a
importância da valorização da fruta. “Cerro Azul, assim
como outros municípios do Vale do Ribeira, são muito
carentes e encontram na Ponkan uma forma de
sobrevivência. Precisamos valorizar e fortalecer essa
cultura cada vez mais, agregando valor e transformando a
vida dessas pessoas e de toda a região”.

Órgãos se únem para propor regularização
da região do Guarituba em Piraquara
O presidente da Comec Gilson Santos e o técnico
Milton Campos realizaram uma visita in loco no
bairro
Guarituba,
em
Piraquara,
com
representantes da Cohapar, Sanepar, Copel e
Prefeitura, para debater a regularização da região.
Segundo Santos, “este é um grande desafio, que
impacta mais de 50 mil moradores na região. Um
bairro maior do que a maioria dos municípios do
Estado do Paraná. São pessoas que vivem lá há 20,
25 anos, ainda sem a documentação. Precisamos
unir esforços e buscar soluções”. O trabalho é
considerado um dos maiores processos de
regularização fundiária do Brasil e prevê a
relocação das famílias de áreas impróprias,
construção de habitações populares, saneamento
básico, drenagem, pavimentação, entre outros.

